
 

 

 

ประกาศโรงเรียนกันทรลักษวิทยาคม 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

.......................................................................................... 

 เพ่ือใหการดำเนินการรับนักเรียนเขาศึกษาตอในปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนไปดวยความเรียบรอยสอดคลองกับ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๕ และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา 

ศรีสะเกษ ยโสธร  เด็กทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ เปนไปตาม

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕และพระราชบัญญัต ิ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรลักษวิทยาคมจึงประกาศการรับนักเรียนเขา

ศึกษาตอในระดับมัธยมศกึษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๔ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

         ๑.พื้นที่บริการของโรงเรียน 

โรงเรียนกันทรลักษวิทยาคม อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ มเีขตพ้ืนที่บริการ คือ ตำบลสังเม็ก ไดแก 

บานสังเม็ก หมูที่ ๑ หมู ๑๘  บานไหลดุม หมูที่ ๒ บานทุงโพธิ์ หมู ๓ บานสำโรง หมู ๔ บานโนนแสนสุข หมูที่ ๕  

บานตาเหมา หมูที่ ๖ บานโนนกลาง หมูที่ ๗ บานโนนสะอาด หมูที่ ๘ บานโนนคำแกว หมูท่ี ๙ บานสรางศาลา  

หมูที่ ๑๐ บานโนนสำราญ หมูท่ี ๑๑ บานทุงรวงทอง หมูที่ ๑๖ บานปาออย หมูที่ ๒๐ และตำบลขนุน ไดแกบานโตนด 

หมู ๒ หมูท่ี ๑๑ และหมูที่ ๑๕ บานหนองคงคา หมู ๑๐ บานหนองผักกูด หมู ๘ และตำบลเวียงเหนือ ไดแก หมู ๑ 

หมู ๒ และหมู ๓ 

          ๒.จำนวนนักเรียนที่จะรับเขาศึกษาตอ 

๒.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  จำนวน  ๑๖๐  คน 

๒.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  จำนวน  ๑๒๐  คน 

 ๓. คุณสมบัตนิักเรียนที่จะเขาศึกษาตอ 

    ๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

  นักเรียนที่จะสมัครเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๑ จะตองมีคณุสมบัติดังตอไปนี้ 

๑) เปนนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยูในเขตพ้ืนที่บริการตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานกำหนด    

 



                                              -๒- 

๒) สำเร็จการศกึษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศกึษาธิการหรือเทียบเทาหรือ

กำลังศกึษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศกึษา ๒๕๖๔ 

๓) ไมเปนโรคตดิตอรายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

   ๓.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

 นักเรียนที่จะสมัครเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๔ จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

๑) เปนนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยูในจังหวัดศรีสะเกษ หรือจังหวัดใกลเคยีง 

๒) สำเร็จการศกึษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทาหรือ

กำลังศกึษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศกึษา ๒๕๖๔ 

๔. หลักฐานประกอบการศึกษาตอ 

   ๔.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

  ๔.๑.๑ สูติบัตร พรอมฉบับถายเอกสาร    จำนวน  ๑  แผน 

  ๔.๑.๒ สำเนาทะเบียนบาน (นักเรียน,บิดาและมารดา)           จำนวนอยางละ ๑  แผน 

  ๔.๑.๓ รูปถายชุดนักเรียน ขนาด ๓x๔ ซ.ม.  (๑ นิ้วครึ่ง)                 จำนวน  ๒  แผน 

  ๔.๑.๔ ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.๗)    จำนวน  ๑  แผน 

  ๔.๑.๕ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑ บ) จบระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๓ 

                              ปการศึกษา ๒๕๖๔  (ถาโรงเรียนอนุมัติจบทัน)                   จำนวน  ๑  แผน 

   ๔.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 

  ๔.๑.๑ สูติบัตร พรอมฉบับถายเอกสาร    จำนวน  ๑  แผน 

  ๔.๑.๒ สำเนาทะเบียนบาน (นักเรียน,บิดาและมารดา)           จำนวนอยางละ ๑  แผน 

  ๔.๑.๓ รูปถายชุดนักเรียน ขนาด ๓x๔ ซ.ม.  (๑ นิ้วครึ่ง)                 จำนวน  ๒  แผน 

  ๔.๑.๔ ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.๗)    จำนวน  ๑  แผน 

  ๔.๑.๕ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑ บ) จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

                              ปการศึกษา ๒๕๖๔  (ถาโรงเรียนอนุมัติจบทัน)                   จำนวน  ๑  แผน 

 หมายเหตุ     

      ๑.กรณีที่นักเรียนมาสมัครดวยตนเองที่โรงเรียนกันทรลักษวิทยาคมใหนำหลักฐานขางตนมายื่นในวันที่ 

         สมัครดวย 

      ๒.กรณีที่นักเรียนสมัครเขาศึกษาตอแบบออนไลนใหนักเรียนนำหลักฐานขางตนมายื่นในวันรายงานตัว 

         และมอบตัว 

      ๓.ในวันมอบตัวนักเรียนทุกคนตองนำใบระเบียนผลการเรียน(ปพ.๑) มายื่นดวย 



(ลงชื่อ)  

           ( นางสาวนิตยาพร  อำนวย ) 

    ผูอำนวยการโรงเรียนกันทรลักษวิทยาคม 

 

                                             -๓- 

๕. กำหนดการรับสมัครและรายงานตัว/มอบตวั 

 การรับสมัครที่โรงเรียน สถานที่รับสมัคร หองกองทุนกิจเจริญไทย โรงเรียนกันทรลักษวิทยาคม 

 ๕.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

  ๕.๑.๑ รับสมัครระหวางวันที่ ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕  

   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไมเวนวันหยุดราชการ 

  ๕.๑.๒ รายงานตัวและมอบตัว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 ๕.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 

  ๕.๒.๑ นักเรียนที่จบจากโรงเรียนเดิม 

           ๑) รับสมัครระหวางวันที่ ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 

      เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไมเวนวันหยุดราชการ 

          ๒) รายงานตัวและมอบตัว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

  ๕.๒.๒ นักเรียนที่จบจากสถานศึกษาอื่น 

           ๑) รับสมัครระหวางวันที่ ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 

      เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไมเวนวันหยุดราชการ 

           ๒) รายงานตัวและมอบตัว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 ผูที่ประสงคจะสมัครเขาศึกษาตอสามารถเขาเว็บไซตโรงเรียน ( http://www.klwk.ac.th/ ) หรือ 

ติดตอสอบถามไดที ่โรงเรียนกันทรลักษว ิทยาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ จ ังหวัดศรีสะเกษหรือโทร 

๐๘๙๕๗๙๒๒๖๖, ๐๘๙๕๐๒๔๗๐๖ ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

           

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


